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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
 

 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ 
 
1) Να συµπληρώσετε τις σωστές καταλήξεις: 
 
α. Αἱ νῆσ…………. τοῦ Αἰγαί………… πλούσιαι ἦσαν τὸ πάλαι. 

β. Ἡ Δῆλ………. τόπος ἱερός ἦν. 

γ. Ἔργον ἦν τῶν παρθέν…………. ὑφαίνειν τὸν πέπλ……….. τῆς θεᾶς. 

δ. Ἐν ταῖς τριόδ………. οἱ ἡµέτερ………. πρόγον……….. δεῖπνα τοῖς πτωχ……… 

κατέλειπον. 

ε. Τὰς ἀµπέλ…………. ἐπιµελῶς ἐθεράπευον καὶ οἶν………. ἐξ αὐτῶν έλαµβανον. 

στ. Τὰ µνηµεῖα τῆς Αἰγύπτ……. µεγάλα ἦσαν. 

ζ. Ὁ κυνηγὸς τὴν ἔλαφ………. ἐδίωκεν. 

η. Διὰ τι, ὦ παρθέν……., τὰς ἐλάφ………….. ἐτοξεύετε; 

θ. Ἐν τῇ νήσ………. γεωργοὶ ἀνυπόδητοι ἦσαν. 

 
 
2) Να συµπληρώσετε τα κενά µε τον κατάλληλο τύπο: 
 
α. Οἱ πολέµιοι ἀνδρεῖοι ……………………………….. (εἰµί). 

β. Οἱ νεανίσκοι ἐν τῷ σταδίῳ τὸν δίσκον ………………………… (ῥίπτω). 

γ. Μάτην τὸν ἀβέβαιον φίλον …………………….. (πείθω). 

δ. Ἡ Τροία πλούσια πόλις ……………………… ποτέ (εἰµί). 

ε. Χρηστὸν νέον οὐ ……………………….. πονηρὸς λόγος (τιτρώσκω) . 

στ. Τὸ βιβλίον τοῦ µαθητοῦ ……………………. (εἰµί). 

ζ. Ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος τῆς ἁµαρτίας δοῦλος οὔκ ………………… (εἰµί). 

η. Νέοι χρόνοι, νέοι τρόποι ……………………… (εἰµί). 

θ. Τὸ πλοῖον τοὺς νέους εἰς Κρήτην …………………….. (ἄγω). 

 

• θηλυκά β΄ κλίσης (-ος) 
• οριστική παρατατικού του εἰµί και των βαρύτονων ρηµάτων (λύω) 
• συµφωνία ρήµατος – υποκειµένου 
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3) Να µεταφέρετε όλους τους ονοµατικούς και ρηµατικούς τύπους στον 
πληθυντικό αριθµό και αντίστροφα: 
 

α. Τοῖς θεοῖς οἱ Ἀθηναῖοι ἀεὶ θύουσιν à …………………………………………………… 

β. Ὁ ἡµέτερος οἶκος, ὦ ξένε, ἔνδοξός ἐστι à …………………………………………….. 

γ. Ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου ὅµοιος τοῖς φύλλοις τῶν δένδρων ἐστι à ……………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

δ. Ὁ χρόνος τοὺς τρόπους παιδεύει à ……………………………………………………. 

ε. Οἱ φιλόσοφοι παιδεύουσι τοὺς νέους à ……………………………………………....... 

στ. Βωµοὺς τοῖς θεοῖς οἱ Ἀθηναῖοι ἱδρύουσιν à ………………………………………….. 

ζ. Οἱ σοφοὶ καὶ οἱ ἀγαθοὶ τοὺς ἐπαίνους οὐ θηρεύουσιν à ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

η. Ὁ ἰατρὸς τῷ παιδίῳ φόβον παρέχει à ………………………………………………….. 

θ. Τὸ βιβλίον τὸν νέον τέρπει ἅµα τε καὶ διδάσκει à …………………………………….. 

 
 

 


